
MĚSTO ROZTOKY 
Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky   
tel.: 220 400 211    e-mail: mu@roztoky.cz    datová schránka: ticbbnc     www.roztoky.cz  

 
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 
 

 
IČ: 00241610    DIČ: CZ-00241610    Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky     Číslo účtu: 388041369/0800 

 
 
 

Žádost o pronájem městského sociálního bytu v městě Roztoky 

 
a) žádost nová     b) aktualizace žádosti podané v roce …………….  

 

Žadatel/žadatelka: 

Příjmení, jméno, titul: 

.................................................................................................................................................................  

Datum narození: ............................................. Stav: …………………………………… Občanství: 

……………………………… 

 

Trvalé bydliště: 

Obec:  ................................................................................................................ ……….PSČ:  .................................................... 

Ulice, č. p.  ......................................................................................................... ……….Telefon:  ............................................... 

Skutečné bydliště (pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm): 

Obec:  ................................................................................................................ ……….PSČ:  .................................................... 

Ulice, č. p.  ......................................................................................................... ……….Telefon:  ............................................... 

 

Dosud bydlím (odpovídající variantu označte): 

□ u rodičů       □ v nájmu       □ na ubytovně       □ v bytě bývalého partnera       □ jinak 

………………………………………………… 

 

Informace o příjmu a majetkových poměrech žadatele: (aktuálně v době podání žádosti o byt) 

□  jsem nezaměstnaný/á a pobírám:   

     □ podporu v nezaměstnanosti ve výši: ………………………………………   

     □ dávky hmotné nouze ve výši: ……………………………………………….  

     □ jiné dávky z úřadu práce ve výši: …………………………………………..   

        Potvrzení ÚP: ………………………………………… 

     □ nejsou mi vypláceny žádné uvedené dávky z úřadu práce 
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□  jsem důchodce  (uveďte druh důchodu – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí):  

Druh důchodu: ……………………………… …………………… . Výše důchodu: ……………………………………… 

□  jsem zaměstnaný/á: 

     Průměrný příjem za posledních 6 měsíců    

     činí:………………………………………………………………………………… 

     Potvrzení zaměstnavatele:  

□  jsem OSVČ  - daňové přiznání 

 

Manžel/manželka, druh/družka: 

Příjmení, jméno, titul: 

.................................................................................................................................................................  

Datum narození: ............................................. Stav: ……………………………… Občanství: ……………… 

 

Trvalé bydliště: 

Obec:  ................................................................................................................ ……….PSČ:  .................................................... 

Ulice, č. p.  ......................................................................................................... ……….Telefon:  ............................................... 

Skutečné bydliště (pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm): 

Obec:  ................................................................................................................ ……….PSČ:  .................................................... 

Ulice, č. p.  ......................................................................................................... ……….Telefon:  ............................................... 

 

Informace o příjmu a majetkových poměrech manžela/manželky, druha/ družky: (aktuálně v době podání žádosti 

o byt) 

□  nezaměstnaný/á a pobírá:   

     □ podporu v nezaměstnanosti ve výši: ……………………………………  

     □ dávky hmotné nouze ve výši: …………………………………………… 

     □ jiné dávky z úřadu práce ve výši: ………………………………………..     
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Potvrzení ÚP:  

     □ nejsou vypláceny žádné uvedené dávky z úřadu práce 

□   důchodce  (uveďte druh důchodu – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí):  

     Druh důchodu: ……………………………… …………………… Výše důchodu: ……………………………………… 

 

□  zaměstnaný/á: 

     Průměrný příjem za posledních 6 měsíců ve výši: ………………………………………………………………………… 

     Potvrzení zaměstnavatele:  

□  OSVČ – daňové příznání 

 

Peněžité závazky vůči městu Roztoky: (aktuálně v době podání žádosti o byt)         

□  nemám žádné nesplacené peněžité závazky vůči městu Roztoky 

□  mám následující nesplacené peněžité závazky vůči městu Roztoky: 

     □ dluhy na nájemném ve výši: ……………………………aktivně splácím       ano  ne 

     □ dluhy na poplatcích ve výši: …………………………… aktivně splácím       ano  ne 

.    □ jiné dluhy  …………………………………… ………… . aktivně splácím      ano  ne 

 

 

Osoby, které budou bydlet ve společné domácnosti žadatele/lů: 

.................................................................................. nar......................... příbuzenský poměr.................................. 

.................................................................................. nar..........................příbuzenský poměr ................................. 

.................................................................................. nar..........................příbuzenský poměr ................................. 

.................................................................................. nar..........................příbuzenský poměr ................................. 
 
Odůvodnění žádosti: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Čestně prohlašuji, že: 
- jsem uvedl/a pravdivé údaje, odpovídající skutečnosti a dávám tímto souhlas s provedením jejich kontroly. 
 
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě uvedení nepravdivých údajů v žádosti o pronájem 
městského bytu nebo v této aktualizaci, bude žádost vyřazena z evidence žádostí o přidělení sociálního  
bytu. 
 
Beru na vědomí, že neoznámím-li vždy do 31.12. příslušného kalendářního roku, zda na zařazení do 
evidence žadatelů trvám, bude žádost vyřazena z evidence žádostí o přidělení sociálního  bytu.  
 
Souhlasím s provedením sociálního šetření v mé dosavadní domácnosti.  
 
Beru na vědomí, že na základě mé žádosti budou zpracovány osobní údaje zde uvedené, a to v souladu 
s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  
 
 
 
 
V …………………………………………………………… dne ……………………………………………… 
 
 
Podpis žadatele/žadatelky: ................................................................................................................. 
 

 

V …………………………………………………………... dne: ……………………………………………. 

 

 

Podpis manžela/manželky, druha/družky: …………………………………………………………………… 

        

 

 

 


